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Krabbel vooraf
Beste medebewoners,
Wederom ligt er een Kraaiekrabbel voor u, nr. 4 dus de laatste in 2013.
- De viering dit jaar van de 90-jarige Commissie Loosduinen is voorbij en er is heel wat
gefeest! De ene bijeenkomst werd beter bezocht dan de andere. Het begon in juni met een
High Tea in het Stadsdeelkantoor.
Op het Loosduinse Hoofdplein stonden in een gure wind kraampjes onder het motto
“Loosduinen vitaal”.
Eind juni vond op genoemd plein een show plaats van Puchbrommer-bezitters.
Op 13 juli werden 3 plaquettes onthuld met de namen van de Nederlandse militairen die in
de meidagen in Loosduinen en omgeving zijn gesneuveld op vliegveld Ypenburg en
Ockenburg. Ook staat op deze plaquettes het verhaal over de verdediging en herovering
van de vliegvelden. Zij zijn bevestigd aan het nog bestaande gebouwtje van vliegveld
Ockenburg aan de Wijndaelerweg.
Op 16 juli vond een voetbalwedstrijd plaats tussen een Loosduins en een Westlands
voetbalelftal. Helaas …. Loosduinen verloor met 6 – 1.
Op 20 september vond er nog een goed bezocht politiek-debat plaats in de trouwzaal van
het Stadsdeelkantoor.
Zondag 15 september was er een picknick georganiseerd in park Ockenburg. Het weer
werkte echter niet erg mee en daarom werd het niet druk bezocht.
Vrijdag 27 september werden de feestelijkheden afgesloten met een redelijk goed bezochte
receptie in het Zorgcentrum Loosduinen aan de Willem III-straat.
- Van de Commissie Loosduinen hebben wij een overzicht gekregen van de geplande
werkzaamheden in Kraayenstein t.w. : het omvormen van wijk- en buurtgroen;
een aanvang maken met het uitvoeringsplan; herbestraten van de wijk i.v.m. wortel- opdruk:
het uitbaggeren van de sloten en verder onderhoud.
- Tenslotte nog een huishoudelijke mededeling: Mw. José Witsiers heeft de
secretariaatswerkzaamheden van dhr. J. v.d. Kruk overgenomen.
Op woensdagavond 22 januari 2014 zal de jaarlijkse vergadering voor bewoners
worden gehouden in de Wiekslag. Aanvang 19.30 uur.
Agenda volgt hieronder.
Rest mij nog u allen heel prettige feestdagen te wensen en een gezond Nieuw Jaar.
L.J. Hofman, voorzitter.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen.
Notulen van 2012.
Financiën voor 2013.
Bestuurswisseling.
Rondvraag.
Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er
gelegenheid voor een consumptie.
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Groep 3 Den Hertogschool ontmoet schrijfster Vivian den Hollander
Dinsdag 1 oktober brachten de groepen 3 van de Ds. W.E. den Hertogschool een
bezoek aan de bibliotheek van Loosduinen. In het kader van de Kinderboekenweek,
met als thema ”Klaar voor de start!”, hadden zij hier een ontmoeting met
kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander. Zij is o.a. bekend van de boeken over
Pip, het meisje dat zo graag danst, en de boeken van de Effies over voetbal.
Op school hadden beide groepen zich goed voorbereid op het bezoek. De juffen
hadden veel boeken in de klas gehaald die door Vivian waren geschreven. Zo waren
de kinderen op de hoogte welke boeken zij had geschreven, hoe die eruit zagen en
over wie ze gingen; natuurlijk was er ook uit voorgelezen.
Tijdens het bezoek aan de bibliotheek vertelde Vivian den Hollander veel over haar
boeken. Ze las er uit voor en liet platen zien. Ook werd er met z’n allen gezongen
over de boekenkampioen. Het was een heel gezellig en leerzaam samenzijn. Zeker
weten dat er de weken daarna in de bibliotheek veel boeken van Vivian den
Hollander geleend werden!

.

Advertentie Sommertime
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Plantenbak adopteren ?
In De Dalen staan 14 plantenbakken, die er verzorgd uitzien.
Die zijn kennelijk door bewoners onder hun hoede genomen, fijn!
Maar er zijn ook bakken, n.l. 13 stuks, die in slechte staat verkeren. Wie wil er zo’n
verwaarloosde bak in zijn/haar nabijheid hebben en hem onder z’n hoede nemen?
2x per jaar moeten er een paar nieuwe planten in en de aarde moet af en toe bijgevuld of
vernieuwd worden.
En met warm of droog weer moet zo’n bak natuurlijk water hebben!
De huurdersvereniging die er ooit was, is opgeheven. De bakken werden door die
vereniging aangeschaft van uw contributie, dus ze zijn nu van u allemaal.
Beste bewoners, meldt u aan voor adoptie; ook degenen die al een bak verzorgen, we
kunnen er subsidie voor aanvragen bij de Gemeente en de kosten regelen via de Wiekslag
(mits u de bonnetjes bewaard).
Vrijwilligers meldt u aan bij de Wiekslag tel. 3910022.
Ook de Brinken heeft plantenbakken (10 st.), waarvoor hetzelfde geldt: goed verzorgde,
maar ook verwaarloosde.
De Brinken heeft een huurdersvereniging die de bakken heeft laten plaatsen en een
tuinman die 2x per jaar nieuwe planten erin zet en verder doet wat nodig is.
Dat betaalt de huurdersvereniging.
Maar tussen die 2 beurten in hebben de planten iemand nodig, die ze water geeft en zo nu
en dan de dode takjes en bloemen er uit haalt.
Meldt u allen die hiertoe bereid zijn aan bij De Wiekslag, tel. 3910022 en er wordt voor
gezorgd dat zo’n verwaarloosde bak verzet wordt tot vlakbij of voor uw huis.

zo hoort ‘t!

zo hoort ’t niet.

Halloween

Zaterdag 2 november trok er een bonte stoet van spookjes en geestjes door De Dalen in
Kraayenstein. Zij trokken in het donker door de straten, langs de vele spookhuizen en
grafzerken. De grote spoken en geesten hadden er veel werk van gemaakt. Het weer was
guur en nat, echt geestenweer, maar ondanks dat was de opkomst geweldig. Ruim honderd
kinderen liepen er mee, de aanwezige ouders voelden zich weer even kind en vermaakten
zich prima. Na afloop was er voor de kinderen wat te drinken en te snoepen (de
marshmallows waren een topper!) en voor de ouders was er glühwein. De saamhorigheid in
De Dalen is goed: uit eigen middelen werd dit dan ook verzorgd.
3
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De JIP-Gids, omdat jij alles wilt weten
Jongeren hebben vragen over simpelweg van alles. Vragen zoals ‘ik wil op
mezelf wonen, hoe doe ik dat?’, ‘ik denk dat ik zwanger ben, wat nu?’ of ‘welke
opleiding past bij mij?’ worden elke dag gesteld aan de jongerenadviseurs van
het JIP. Antwoorden op deze vragen en meer vind je ook in gewoon in onze
gratis nieuwe JIP-Gids 2013-2014.
De gids is er voor alle jongeren tussen de 12 en de 25 jaar uit Den Haag, Delft en
Zoetermeer. Onmisbaar in jouw tas of kluisje want de belangrijkste informatie,
adressen en leuke interviews over bijvoorbeeld werk, wonen, jonge ouders, seks en
hulp vind je erin terug. Stagelopen bij het Jongeren Informatie Punt (JIP)? Je leest er
alles over. Mega handig en ook nog eens gratis!
Je komt de gidsen tegen op school, in de bieb, in jongerencentra en natuurlijk bij het
JIP in jouw stad.
Haal ‘m dus snel even op. Wil je nóg meer informatie dan al in onze bomvolle gids
staat? Dan kun je ook Whatsappen, mailen of bellen!
JIP Den Haag
Amsterdamse Veerkade 17a
Geopend ma-vr 12.00 – 17. 00 uur
Tel. 070 – 3655930 / App. 06 – 15 888 955 / info@jipdenhaag.nl
Voor verwijzers en docenten: de JIP-Gids 2013-2014 is gratis te bestellen voor uw
jongeren. Ook een digitale versie of een URL op bijvoorbeeld uw website is mogelijk.
Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@jipdenhaag.nl. De gids
wordt in een oplage van 20.000 verspreid in regio Haaglanden.

-o-o-o-o-o-

Meld je aan als BoogieStar!
Loosduinen zoekt jou! Ben jij een jongere tussen de 16 en 24 jaar en heb je een
talent of hobby dat door de buurt gezien moet worden (dansen / zingen / brommers
maken / skaten/ koken etc.)? En wil je buurtbewoners de kneepjes van jouw talent of
hobby aanleren? Meld je dan aan voor het speciale coaching traject BoogieStars!
Voorwaarden van deelname worden met je besproken bij aanmelding.
Organiseert u een heerlijke activiteit tijdens De gezonde Buurt?
Is uw passie koken? En wilt u een gezonde kookworkshop geven aan buurtgenoten?
Of organiseert u liever een buurtproeverij met gezonde snacks? Dat kan tussen
oktober 2013 en maart 2014! Via www.degezondebuurt.nl kunt u uw activiteit
promoten en alvast de deelnemers ontmoeten!
Voor vragen of aanmeldingen kun(t) u/je terecht bij de coördinator van stichting
Boog: Sabine Wensink wensa@boog.nl of 06. 19044363.
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Tentoonstelling over Den Haag rond 1900
Haags Historisch Museum haakt in op viering 100 jaar Vredespaleis
Met de tentoonstelling Den Haag rond 1900, in het licht van het Vredespaleis haakt
het Haags Historisch Museum van 30 augustus 2013 t/m 5 januari 2014 in op de
viering van 100 jaar Vredespaleis. De tentoonstelling plaatst het Vredespaleis, dat in
1913 zijn deuren opende, in de context van een aantal belangrijke ontwikkelingen die
zich rond die tijd in Den Haag voordeden. Bevolkingsgroei, stadsuitbreidingen,
technologische vernieuwingen en nieuwe stromingen in de architectuur deden het
straatbeeld snel veranderen.
Den Haag maakte rond 1900 een ware transformatie door. De bevolking groeide
explosief en maakte grootschalige stadsuitbreidingen noodzakelijk. Technologische
vernieuwingen zoals elektriciteit en de auto veranderen het straatbeeld. Maar ook
nieuwe stromingen in de architectuur, zoals de Art Nouveau zorgden voor
veranderingen in de stad. Dit wordt in de tentoonstelling rijk geïllustreerd met
bijzondere objecten, waaronder een plattegrond van een nooit gerealiseerd
stedenbouwkundig plan van Berlage en een spectaculaire Vredesvaas van de
Haagse firma Rozenburg, die in 1899 naar aanleiding van de eerste
Vredesconferentie vervaardigd werd.
Speciaal voor bezoekers van de tentoonstelling organiseert het museum i.s.m. het
Vredespaleis op zondag 22 september en donderdag 26 september
combinatierondleidingen tussen het Haags Historisch Museum en het Vredespaleis.
Zie www.haagshistorischmuseum.nl voor meer informatie.
De tentoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van de viering van 100 jaar
Vredespaleis in Den Haag, wereldwijd symbool van vrede en recht. Tussen 28
augustus en 21 september, de VN Dag van de Vrede, vinden er allerlei evenementen
plaats. In het Vredespaleis zelf, in de stad Den Haag, internationale stad van vrede
en recht, en wereldwijd via de Nederlandse ambassades in diverse landen. Zie
www.vredespaleis.nl/100jaar voor een overzicht van alle activiteiten.
En waar was de Jeugd…….?
Zaterdag 7 september, het stond in de Posthoorn: bezichtiging en uitleg van het
orgel van de Abdijkerk.
Wij, leden van het bestuur, verzamelden om kwart voor twee bij de Wiekslag waarna
we gezamenlijk naar de Abdijkerk gingen.
Om 2 uur werden we daar door dhr. Vincent Hilbrand verwelkomd.
Hij vertelde heel wat bijzondere details over de kerk, van vroeger toen de kerk
gebouwd werd tot heden.
Daarna gingen we naar boven, waar het orgel werd getoond en de werking ervan.
Dhr. Hilbrand weet er alles van, want hij is de vaste organist en bespeelt het orgel ’s
zondags tijdens de kerkdiensten en bij speciale gelegenheden.
Tot slot gaf hij een mooi en vrolijk orgelstuk ten beste, waar we allen stil naar
luisterden en van genoten.
We bedankten dhr. Hilbrand van harte en na ongeveer een uur stonden we weer
buiten.
6

We konden rechtstreeks naar huis, want de jeugd – waarvoor het georganiseerd was
– had het laten afweten.
Heel jammer, gemiste kans voor hen en teleurstellend voor ons.
Ouders, ouders toch ……

Met spoed gezocht !!
De Huurdersvereniging De Brinken zoekt ter completering van het bestuur een – bij
voorkeur vrouwelijk – nieuw bestuurslid.
Hij of zij dient woonachtig te zijn in het wooncomplex De Brinken.
Aanmelden bij de secretaris: Dhr. G. Delsman, Zuiderbrink 57,
Tel. 391 23 16.

ADVERTENTIE BOEKHANDEL DE KROON ½ halve pagina
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Een vrije middag.
“Tjonge”, zucht Corry tegen haar collega Mirjam “wat was ’t een drukke morgen. Blij
dat we even rust hebben. Ik heb een lekker broodje bij me voor tussen de middag,
met brie”. En tevreden zakt ze een beetje onderuit in haar bureaustoel. Dan gaat de
telefoon weer.
Even kijkt ze geërgerd maar is ze gelijk weer de keurige directie assistente en neemt
de telefoon aan.
“Dag mevrouw de secretaresse,” antwoordt een onmiskenbaar Westlandse stem
“nou heeft m’n zoon Arie al wéér vrij vanmiddag. Waar is dat nou voor? Ik heb ‘m
iedere keer thuis als ie op school hoort te zitten. En ik kan dat lastige joch ook niet
thuis hebben.”
Corry schrikt een beetje van dat laatste. Ze zegt gedachteloos, want het is niet het
eerste telefoontje hierover: “Mevrouw, we hebben drie zieke docenten en we kunnen
de leerlingen verder nergens onderbrengen.”
De vrouw moppert: ”Ik moet nog strijken en van alles in huis doen en de kerstboom
kopen en ik kan hem er niet bij hebben.”
Corry aarzelt even, maar dan zegt ze: ”Mevrouwtje, neem toch lekker vrij vanmiddag
en ga met uw zoon iets leuks doen, neem hem bijvoorbeeld mee om de kerstboom te
kopen. Hij is echt geen lastig joch, maar dat meende u vast niet. Ik vind hem een
heel aardige jongen, maar misschien vindt hij het wel leuk om samen met u zijn extra
vrije middag te vieren.?”
“Tja, u hebt makkelijk praten, mijn man zijn bedrijf gaat ook door en ik moet hem
helpen en mijn huishoudelijk werk is nog niet klaar. Ik heb geen tijd!”
“Ach, wat kan ’t u nou schelen dat er eens wat blijft liggen. Ga lekker met Arie op
stap. U zult zien hoe fijn jullie dat allebei zullen vinden.”
“Nou, ik zal wel zien. Dag mevrouw de secretaresse.” Ze moppert nog wat na en legt
de haak neer.
“Nou, jij durft zeg. Hoe vond ze dat?” Mirjam kijkt haar vragend aan en Corry lacht
haar toe. “Geen idee, ik geloof dat ze het een goed plan vond, maar dat gaf ze
natuurlijk niet toe. Ben benieuwd.”
De volgende morgen komt Arie binnen en geeft Corry een briefje van zijn moeder.
“Omdat ik gisteren vrij was,”zegt hij verlegen.
Corry maakt het briefje open en leest:
Mevrouw de secretaresse,
Eigenlijk was het geen slecht idee. Ik heb het gewoon gedaan en we hebben voor
Arie wat nieuwe winterkleren gekocht en ik heb ook iets leuks gekocht voor de Kerst
en we hebben ergens een colaatje gedronken. En een mooie kerstboom gekocht !
Dat van dat lastige joch, nee dat meende ik echt niet. Het kwam omdat ik teveel te
doen had. En mijn man vond het ook een prima idee, die vrije middag.”
Doei, mevrouw de secretaresse.
Corry lacht naar Arie en vraagt of de kleren mooi zijn. “Nou!, zegt Arie. “En de
kerstboom?” “Ja, die ook, een hele grote.” Corry zucht opgelucht, ze dacht even dat
het een boze brief zou zijn. Gelukkig had ze gezegd wat haar hart haar ingaf.
Magda Zomer
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Keep it clean of wel Houdt het schoon !
Op 20 september j.l. was het weer internationale schoonmaakdag. Een gebeuren
waaraan duizenden burgers in heel Europa hebben meegedaan.
Zo ook de normale schoonmaakploeg van de Huurdersvereniging De Brinken (HVB),
die 2x per jaar alle Brinken vrij maakt van losliggend papier en andere rommel. De
Gemeente helpt ons daarbij d.m.v. veegwagens, materialen e.d.
Tussen haakjes: u hoeft geen lid te zijn van de HVB om mee te doen met deze
jaarlijkse schoonmaakbeurten, wie hier woont mag meedoen.
Terwijl wij bezig waren de snoeppapiertjes, chips- / wietzakjes en blikjes/flesjes van
anderen op te rapen lopen er mensen langs die hun waardering uitspreken over onze
inzet. Dat is allemaal heel aardig, maar we zouden zo graag willen dat ze zelf ook
eens de handen uit de mouwen zouden steken. En nog liever: dat ze zelf hun rotzooi
opruimden en het ook hun kinderen leerden!! En nu spijt het u natuurlijk dat u niet
hebt meegedaan en
staat u te trappelen om in april
2014 mee te doen met
ons schoonmaakteam.
Welnu, geef u snel op,
u krijgt een lid van het
naam, adres en
bericht als we weer gaan

bel tel. 397 26 48 of 391 23 16 en
bestuur van de HVB, geef uw
telefoonnummer op en u krijgt
opruimen.

U bent van harte welkom!
Wat vonden we allemaal? Blikjes 240, autoband 1, accu 1, lege flessen véél, een
volle vuilniszak op een achterlangspaadje en helaas ook een dode gans.
En zakken vol papier(tjes) en andere kleine rommel.

-o-o-o-o-oFrosty is back in town!
Ondanks dat Koning winter zich gelukkig nog niet heeft laten zien, zijn er wel al
verschillende sneeuwpoppen in het Haagse gesignaleerd.
Voor de leden van de nieuw opgerichte unit van de FB Korpsen “Frosty Bras” is de
winter al vroeg begonnen.
Komende december zullen zij op verschillende plaatsen in Den Haag te zien (en te
horen) zijn met klassiekers als “Frosty the Snowman” en “Winter Wonderland”, zal
Den Haag meer dan ooit een sfeervolle winter kennen.
De FB korpsen denken met deze nieuwe unit een breder aanbod te kunnen doen
aan de verschillende opdrachtgevers zoals de vele winkelcentra in Den Haag e.o. Elk
jaar werd al een beroep gedaan op de kerstmannenband “X Brass”, pietenband
“Notenzooi” of het sintfonisch orkest “Rommel de Bommel”.
Met de sneeuwpoppenband hebben wij weer iets nieuws en unieks, je ziet zo’n band
niet vaak en het is daarom een echte eye catcher. Bent u ook benieuwd naar Frosty
Brass, kijk dan op de site waar zij te vinden zijn deze winter (fbkorpsen.nl), voor
optreden kunt u contact opnemen via frostybrass@fbkorpsen.nl
9
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Humanitas Woonzorgplus biedt Zorg Thuis aan in uw wijk
via de locaties Duinhage en Wijndaelercentrum
De meeste ouderen willen graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In ons
land vertegenwoordigen ouderen een steeds groter wordende groep die zorg en
ondersteuning nodig heeft. Deze zorg en hulp aan ouderen gaat anders worden
georganiseerd, namelijk veel meer wijkgericht waar men woont,‘dichtbij’. Voor het
bepalen welke zorg iemand krijgt, zal eerst gekeken worden naar wat iemand nog
zelf kan. Dat blijft hij/zij ook gewoon zelf doen, al dan niet met hulp van mantelzorg.
Daarna wordt gekeken naar welke zorg men werkelijk nodig heeft. De overheid
stimuleert en ondersteunt dit.
In uw wijk leveren de woonzorgcentra Duinhage en Wijndaelercentrum al enige tijd
zorg aan huis, Zorg Thuis genaamd. Duinhage en Wijndaelercentrum zijn ooit gestart
als kleine woonzorgcentra, vroeger verzorgingshuis genaamd, waar de menselijke
maat voorop staat. Uiteraard komt dit ook bij ZorgThuis opnieuw tot uitdrukking.
Daarom worden de wijkteams van Zorg Thuis klein gehouden. Het team kent de
mensen in de wijk die hulp krijgen goed en dat biedt veel voordelen, zoals vaak
dezelfde zorgverleners met wie u een band kunt opbouwen en ze kunnen snel in
spelen op veranderingen in uw situatie. De wijkverpleegkundige is de spil in het
wijkteam en verantwoordelijk voor de zorg en hulp die het team geeft. Zij is
gespecialiseerd in het organiseren van zorg en weet wat welke zorg gegeven kan
worden in welke situatie De uitvoering van de zorg wordt zoveel mogelijk door
dezelfde personen gedaan. Hoe en wanneer u de zorg wekelijks zult ontvangen,
hangt af van de indicatie die u heeft, want de indicatie bepaalt het aantal uren zorg
dat u kunt krijgen. Mogelijk heeft u, of uw familie of mantelzorger ook specifieke
wensen en behoeften. Zorg Thuis stemt uw behoefte af op de te leveren zorg, zodat
zij , de zorg zoveel mogelijk als ‘zorg op maat’ kan organiseren. De
wijkverpleegkundige kan u helpen met de indicatie die u nodig heeft. Ook kunt u
extra zorg particulier inkopen.

Duinhage en Wijndaelercentrum liggen centraal in de wijk waardoor interne diensten
voor u snel en makkelijker beschikbaar zijn. Denk aan de warme maaltijd die u tegen
betaling in ons restaurant kunt nuttigen of kunt laten thuisbezorgen, diverse gezellige
activiteiten in onze Activiteitencentra, optredens in de grote zaal. Daarnaast heeft
Duinhage de mogelijkheid voor dagverzorging, waar u enkele dagdelen met
begeleiding tegen een kleine vergoeding aan kunt deelnemen. U kunt ook een
abonnement Zeker Thuis af sluiten waarbij u diverse voordelen geniet, zoals korting
op maaltijden, een garantie op noodhulp en een tweemaandelijks magazine.
Wilt u meer wilt weten over de diensten van ZorgThuis, bel naar:
- het wijkservicepunt Duinhage: 070-3254640 en vraag naar Monique de Jong
of
- het wijkservicepunt Wijndaelercentrum: 070-4470200 en vraag naar Jolanda
Beekman.
Voor meer informatie kunt u ook onze website www.humanitaswoonzorgplus.nl
bezoeken.

11

2e ronde Appeltjes van Oranje voor kinderwerk Loosduinen

Kinderwerk Loosduinen is met het project "Anders+anders+anders =gewoon!" door
naar de tweede ronde van de Appeltje van Oranje 2014.
Bij de activiteiten rondom dit project komen jong en oud, en jong en mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking samen. Deze activiteiten vinden al ruim
1,5 jaar plaats i.s.m. Florence Houthage en Middin. Het project won eerder al de
Lenteprijs 2012.
Mensen met en zonder beperking met elkaar in contact brengen zodat ze samen
kunnen optrekken, dat is in een notendop waar de Appeltjes van Oranje 2014 over
gaan. Onder het motto ‘Samen meer’ zoekt het Oranje Fonds naar sociale initiatieven
die zich hier sterk voor maken.
Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje
gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje is een blijk van waardering voor
bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen
mensen op een bijzondere manier bij elkaar te brengen. De prestigieuze prijs wordt
elk jaar in mei uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin
Máxima.

Kaarten en Doen
Zin in gezelligheid, aanspraak, bewegen, een gezamenlijke hobby? Ik daag u uit in te
schrijven voor Kaarten en Doen.
Kaarten: In twee lesblokken van 15 lessen leert u op een ontspannen manier
bridgen. Vanaf dag een hoort u erbij en bent u lid van onze vereniging. Oefenen in
clubverband en alles onder de bezielende leiding van bridge goeroe Hans Metselaar.
Let op: Kennis van het kaartspel is niet nodig!
Doen: in de loop van de cursus kunt u desgewenst gebruik maken van een maand
gratis Fitness/Sauna bij Fit All Day de Uithof en/of deelnemen aan een gratis proefles
van Nordic Walking Achter de Duinen.
De eigen bijdrage voor het hele seizoen is € 60,- per persoon.
Plaats van handeling: SBS, Kerketuinenweg 2, Den Haag.
Kaarten en Doen start op woensdagmorgen 9 oktober om 10.15 uur met een
kennismaking bijeenkomst.
Inschrijven door een e-mail te sturen naar www.sbsbridge.nl of te bellen op
woensdag of vrijdagmiddag naar 070-3515241
Kaarten en Doen is een project van stichting ’s-Gravenhaagsche Bridge School en
wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.
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WIST U DAT…..

Kerststukjes maken in de Wiekslag op 20 december!
Wegens het grote succes in voorgaande jaren, gaan we ook dit jaar weer aan de
slag.
Onder de bezielende leiding van Jan van der Kruk maken we weer een mooi stuk
voor onszelf.
U kunt uw portemonnee thuis laten, maar wel graag een mesje meenemen.
Het evenement is uitsluitend bedoeld voor wijkbewoners en begint om 14.00 uur.
U kunt u opgeven bij Jan van der Kruk:
Tel. 070-331 62 64 of 06-408 395 37.

Advertentie Vogelkelder ½ pagina
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ADVERTentie Saffier de residentie groep

hele pagina
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Activiteiten Stg.VOOR in het buurtcentrum “De Wiekslag”, Molenbrink 68 A / 3978390
Bewonersoverleg Kraayenstein
zie gegevens op pagina 16
Bridgeclub
woe. 13.15-16.30 uur
inl.: bij dhr. P. Musterd, t. 3254299
Countrydansen
ma. 13.00-15.00 uur demo
di. 19.00-20.00 uur beginners
di. 20.00-22.30 uur gevorderden
woe. 09.00-12.00 uur half gevorderden
inl. : bij mw. W. Korving, t.06-20118786
Flamenco dansen
vrij. 18.00-22.30 uur
inl.: bij mw. E. Huisman, t.3609144
Crea Knutselclub
ma. 13.30- 16.30 uur
do. 09.30-11.30 uur
do. 13.00-15.00 uur (met mozaïek)
inl. : bij De Wiekslag, t. 3978390
Meer bewegen voor ouderen
(MBVO)
di. 09.15-10.00 uur en 10.15-11.00 uur
do. 13.30-14.15 uur en van 14.3015.15 uur.
Er is nog plaats op donderdagmiddag
van13.30-14.15 uur
inschrijven via Cursusbureau VÓÓR,
t. 3047340/www.voorwelzijn.nl
Houtbewerking ‘De Houtkrul’ ma. en woe. 09.00-12.00 uur
inlichtingen bij De Wiekslag
Kinderwerk
wo. 13.30-16.30 uur Inloop
Quilten
di. 12.30-14.30 uur / er is nog plaats
voor nieuwe deelnemers
Engelse Les
ma. 13.00-14.30 / 14.30-16.00 uur
Disco
elke 1e zaterdag van de maand van
19.00-21.00 uur voor 10-14 jaar
Peutergym
ma. 09.15-10.15 uur / 10.30-11.30 uur
Jazzgym (drie groepen) vanaf
di. 12.00-16.00 uur
Klaverjasclub
ma. 19.30-23.00 uur
inl.: bij mw. L. v.d. Heide, t 3977592

di. 19.00-23.00 uur
inl.: bij dhr. G. Schuit, t. 3973600
do. 19.00-23.00 uur
inl.: bij dhr. A. de Groot, t. 3978420
Kerkdiensten
zondag van 09.30 -11.00 uur en
15.30 - 17.00 uur
inl. : bij dhr. M.J. de Rijke,
t. 0174 - 516209
Sjoelclub GDS
ma. 19.30- 23.00 uur / inl. bij:
dhr. Van der Kruk, t. 368 6384
Sjoelclub De Wiekschijf
di. 19.30-23.00 uur / inl. bij:
mw. A. Storm, t. 3979009
Spelletjesochtend
ma. 10.00-12.00 uur
inl.: via De Wiekslag
Schilderclubje
di. van 09.00-11.00 uur en 14.30-16.30
uur
Yoga
ma. 19.00-20.00 uur
ma. 20.15-21.15 uur meditatieles
do. 9.30-10.30 uur seniorenyoga
vr. van 9.30-10.30 en 11.00-12.00 uur
Inl.: bij Jeanette van Ree,
t. 06-44207050
Dagbesteding voor senioren
di. 10.00-15.00 uur incl. lunch
do. 10.00-15.00 uur incl. lunch
kosten € 3,Accordeon
do. 20.00-22.00 uur
Fotoclub Retouch
do. 20.00-22.00 uur
Tai chi en Toneelgroep
wo. 20.00-22.00 uur
Boeken ruilen op de 3e donderdag van
de maand in ‘De Wiekslag.’
Stg. VÓÓR stelt u als bewoner in de
gelegenheid uw kunstwerk(en) in de
bezoekersruimte van ‘De Wiekslag’
tijdelijk tentoon te stellen.
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Colofon
De ‘Kraaiekrabbels’ is een uitgave van het Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK).
Het BOK wordt in stand gehouden door bewoners, die op vrijwillige basis de
leefbaarheid in de wijk Kraayenstein willen behouden en verbeteren. Het BOK is
gevestigd in het buurtcentrum ‘De Wiekslag’, aan de Molenbrink 68A in Kraayenstein.
De bestuursleden zijn op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur aanwezig. Voor
informatie kunt u schrijven, bellen, mailen of op woensdagochtend langskomen.
De ‘Kraaiekrabbels’ is het communicatiemiddel tussen het BOK en de bewoners. De
‘Kraaiekrabbels’ is voor en van alle wijkbewoners. Hebt u een artikel, stuur het in!
De redactie kan echter een bijdrage zonder opgave van reden inkorten of weigeren,
anonieme berichten worden niet behandeld. Een geplaatste bijdrage geeft de mening
van de inzender weer en niet die van het bestuur.

Stg. Bewonersoverleg Kraayenstein
Molenbrink 68 A
2553 GR Den Haag
tel.: 070 - 3910022
bokraayenstein@zonnet.nl
www.kraayenstein.com
Openingstijd:
woensdag van 10.00-12.00 uur
Samenstelling bestuur BOK
Mw. Froukje van Baalen (redactie
Kraaiekrabbels)
L. Th. Franke, adviseur
L.J. Hofman, voorzitter
J. van der Kruk, secretaris
Mw. José Witsiers
Mw. T. Zee - v. d. Dool,
penningmeester
Mw. Magda Zomer (redactie
Kraaiekrabbels)
Administratieve ondersteuning van
Stichting Boog.
De ‘Kraaiekrabbels’ verschijnt 4 x per
jaar en heeft een oplage van 2000
stuks.
Het verspreidingsgebied bevat
geheel Kraayenstein.

Vormgeving en druk worden verzorgd
door Pasmans Drukkerij B.V.,
Forellendaal 400,
2553 LP Den Haag.
E-mail: info@pasmans.net;
tel: 070-3977171.
Veiligheid
Politiebureau Loosduinen
Aaltje Noordewierstraat 401
Wijkagenten: Geert de Jong en Hans
Jansen
tel.: 0900-8844
Interventieteam Kraayenstein:
www.bvk2553.nl
Buurtpreventie Kraayenstein:
bokraayenstein@zonnet.nl
Nuttige telefoonnummers:
Openbare verlichting:
14070
Voor het doorgeven van klachten
betreffende de openbare ruimte:
Gemeentelijk Contactcentrum: 14070
of contactcentrum@denhaag.nl
Handhavingsteam
14070
Commissie Loosduinen 3537945
Alles over gemeentezaken - kijk op:
www.denhaag.nl
Deadline volgende uitgave:
12 maart 2014
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Advertentie

Chinees Wokrestaurant

Advertentie PASMANS
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Advertentie medsports

18

